تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :محمدحسين رفيع

رشته و مدرک تحصيلی  :ليسانس کامپيوتر -نرم افزار
نوع استخدام :رسمی

تاریخ استخدام 11/9/1 :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
با توجه به پيش بيني لکوموتيو جهت هلي ريگ – زرين اکثر لکوموتيوها با قالبهاي گردان قالب نمي گرديد و باعث ايجاد مشکالتي شده بود که تصميم به
شناسايي قالبها و تشخيص علت عدم قالب شدن آنها گرفته شد.
عنوان دانش/تجربه:
شناسايی لکوموتیوهايی که با قالب گردان قالب میشود.
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردی

گروهی

موفقيت

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجرای تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.
با توجه به تنوع قالب در واگنها و لکوموتيوها در زمان انجام و اجرای دانش لکوموتيو هلی با مشکل عدم قالب شدن بعضی لکوموتيوها با واگنها مواجه شدیم که
الزم بود نسبت به شناسایی قالبها اقدام شود.
مراحل پيشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایيد.
دانش فوق نيز با موفقيت انجام شد و تعداد زیادی از لکوموتيوهای  GMو  GEشناسایی و در اختيار کنترل ناوگان و سيروحرکت قرار داده شد.
دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایيد.
 -1افزایش بهره وری لکوموتيو وواگن
 -2افزایش ایمنی قطار
 -3جلوگيری از گسيختگی لکوموتيو از قطار در طول سير
مهمترین چالشهایی که در مسير پيشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایيد.
جهت شناسایی قالبهای فوق الزم بود که به طول خط اعزام شده و یا در ساعات استراحت و غير اداری به ایستگاه و یا تعميرات و طول خط اعزام شویم و همچنين
از طرفی با مشکالت کمبود وقت و یا بودجه ماموریت مواجه بودیم.
توصيههای خود در ارتباط با دانش/تجربه را بيان نمایيد.
دررابطه با دانش فوق یک پيشنهاد ارائه گردی د که یا یک یکنواختی در قالب لکوموتيوها ایجاد گردد تا با تمام واگنها قالب شود و یا اینکه برداشتن یک زائده در
کنار قالبها که باعث جلوگيری از قالب نمودن لکوموتيوها مينمود ولی تاکنون هيچ کدام از آنها اجرایی نشده و همچنين ميتوان قالبهای گردان را اصالح نمود.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردی ميتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟

نام وامضای تکميل کننده  :محمدحسين رفيع
نظر تيم ارزیابی دانش :

نام وامضای تيم ارزیابی :

